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نبذة عن اإلدارة :
نشَــ ت اإلدارة العامــة للمرافــق مبســم الشــن ا العامــة (خــدمات املدينــة امامعيــةد ر ــد ر قــرار رقــ
(3037/403/600د تاريخ (1403/2/28هـد  ،قد كانت يف ذلك احلني تتمثل يف موظفة احدة فقط مكلفة
جبميع أعمال ال يانة اخلدمات  ،ال يوجد تقسي لألعمال كما هو يف قتنا احلالي من تشكيل اهليكـل
الدليل التنظيمي ،حـيث مت إنشاء إدارة متكاملة حتت مسـم )اإلدارة العامـة للمرافـق( مكاتبهـا يف كليـات
الفر ع  ،هي إدارة ختتص ر يانة مجيع املبـاني  ،خدمـة مجيـع القعاعـات  ،مـن تـوفو ئـائل النظافـة
طلبات احلفالت النقل .
لالئتفادة من خدمات اإلدارة العامة للمرافق تت كالتالي :
 -1تت تعبئة منوذج طلب اخلدمة إلكرت ني ًا رالدخول إىل :
موقع جامعة امللك عبدالعزيز

اإلدارة العامة للمرافق

إدارة امامعة

تقدي رالغ إلكرت ني

كالة امامعة للمشاريع

إدخال الرق الوظيفي الرق
السري للمستفيدة

اختيار املكاا

اختيار املكاا الفرعي

حتديد رق الغرفة الد ر

حتديد املشكلة الزمن املعلوب
لل يانة
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

شعبة ال يانة :

ال  :اخلدمات اليت حتتاج منوذجاً إلكرتونياً  ،وإجراءات الطلب :
أو ً
الوحدة

مالحظات

املهام

حدة
التكييف

-

صيانة حدات التكييف.
إصالح األععال.
تنظيف الفالتر .
غسيل الوحدات الكبوة.
تعديل درجات الرب دة للغرفة.
تركيب قعع الغيار
تنظيف حدات التكييف

حدة النجارة

-

صيانة األرواب الرئيسية الداخلية.
تركيب االعياا.
تغيو زجاج النوافذ.
توفو شبك النوافذ.
تغيو حدات األئقف املستعارة.
تثبيت رالط األرضيات.

حدة
الكهرراء

-

صيانة حدة اإلضاءة.
تغيو اإلضاءات.
إصالح الفيش الكهررائي.
متديد ئلك كهررائي.
إعادة تشغيل الكهرراء.
صيانة مرا ح الشفط.
حتويل الفيش من ( 220إىل 110د فولت.

-

صيانة إصالح املغائل د رات املياه
السيفونات.
معامة انسداد البالوعات املغائل.
توفو قعع الشعاف أغعية البالوعات.
توفو الكرائي األغعية اخلاصة رها.
توفو أغعيــة اخلزانات.

-

دهاا املكاتب املمرات الف ول الدرائية.
معامة الثقوب.

حدة السباكة

حدة الدهاا

-

تتواجـد مفـاتي صــنـاديق حـدة التحك اخلـاصـــة
رالتكييف
( الرتموئتات د لدى الفريق الفين.
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ال يت تركيب تثبيت ا ملك ـ ـ ـ ـ ـ ـاتب ال ـ ـ ـد الي ـ ـب
األثــاث املـــوردة مــن خارج شعر العالبات.
تركيب كوالني يف د رات املياه يتعلب موافقة رئيس
امهة.
م فاتي األئــع األقب ية ل كا فة امل باني تتوا جد
عند الفريق الفين إدارة األمن السالمة.

مفاتي غرف الكهرراء تتواجد لدى الفريق الفين.
ال يت تغيو الكوالني رد ا مبوافقة رئيس امهة.
ع ند إضـــا فة أي ج هاز دا خل امل كا تب ا امل باني يت
خماطبة اإلدارة العامة للمرافق رذلك.

يت دهاا الغرف املكاتب املمرات الف ــول الدرائــية
حسب اللوا املعتمد من جامعة امللك عبدالعزيز.

الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

إجراءات الطلب :
التكييف

اخلدمة

النجارة

الكهرراء

الدهاا

السباكة

لتعبئة منوذج طلب اخلدمة :
-1يت الدخول إىل موقع جامعة امللك عبدالعزيز ← إدارة امامعة ← كالة امامعة
طلب منوذج صيانة

للمشاريع ← اإلدارة العامة للمرافق ← تقدي رالغ الكرت ني ← إدخال الرق الوظيفي
الرق السري للمستفيدة ← تعبئة النموذج ← ارئال العلب← االحتفاظ ررق البالغ
للمتارعة
 -2االت ـــال عل البالغـات املوحـد (50999د ← تعبئـة العلـب مع املوظف املختص ←
االحتفاظ ررق البالغ للمتارعة

اإلجراءات املعلورة من
املستفيدة

إجراءات اإلدارة العامة
للمرافق

النماذج
املستندات

 .1تعبئة منوذج طلب خدمة  ،الت كد من ائتكمال كافة البيانات.
 .2تسجيل رق طلب النموذج للمتارعة .
 .3لت كد من إمتام العلب قبل ارالغ املوظف ر غالق العلب
.1
.2
.3
.4
.5

طلب صيانة (  Maintenance Request Formد
صور.


املالحظات

ائتالم رئيسة شعبة ال يانة النموذج  ،تدقيق البيانات الت كد من ائتيفائها.
إرئال النموذج إىل مسن لة الوحدة.
تسلي النموذج إىل الفريق الفين لتنفيذ العلب.
متارعة الفريق الفين إىل حني االنتهاء من العلب.
إغالق منوذج العلب رعد االنتهاء من تنفيذ اخلدمة.




الئتكمال ريانات طلب اخلدمـة الت كد من اختيار اخلدمـة املعلورة  ،حيث ال ميكن
تنفيذ أي خدمة ال تندرج ضمن صيــانة ( التكييف _ النجارة_ الدهاا_ الكهرراء_
السباكةد.
تعيد اإلدارة العامة للمرافق منوذج طلب ال يانة للجهة املستفيدة يف حال عدم
ائتيفاء كافة البيانات الئتكماهلا.
يرفض منوذج طلب صيانة للخدمة اليت ال تندرج حتت اخت اص اإلدارة العامة للمرافق.
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

شعبة ال يانة :

ثانياً  :اخلدمات اليت حتتاج رفع معاملة :
الوحدة

حدة
التكييف

مالحظات

اخلدمة

يت الرد عل امهة خبعاب يف احلاالت التالية  ( :عدم توفر ارتباط
 ت عد يل در جات الرب دة ر كا ملمادي – عدم توفر القعع يف الســوق احمللية – عدم احتياج الغرفة
املبن .
للمعلوب – اليت تكوا حدة التكييف حتت ضــماا املقا ل د  ،يرفق
 توفو حدات تكييف جديدة.تقرير املهندس املختص.


حدة
النجارة

حدة
الكهرراء

حدة
السباكة

 توفو كوالني جد يدة لألروابالرئيسية للمباني.
 تغيو كوالني املكـاتـب الغرفخزا األمانات.

-



توفو مرا ح شفط.
تقوية الكهرراء.
اإلشــراف عل ترك يب األف ياش

رقوة معينة ملكائن البيع الذاتي.
ترك يب أف ياش كهر رائ ية رقوة

(220_110د فولت.

 تغيو األناريب الداخلية. معامة انســداد أناريب ال ــرفال حي.
 -توفو أغعية اخلزانات.



يت الرد عل امهة خبعاب يف احلاالت التالية ( عدم إجراء أي
ت عد يل أ تغيو يف الت ــمي املع ماري للم بانيد ائــت ناداً إىل
ت ع م ي معـا لي مـد ير امـا معـة ر ق (/33/95508دد تـار يخ
(1433/7/16هـ د.
جيب رفع ئــبب تغو الكوالني ليت اعتمادها من قبل ئــعادة
كيلة شعر العالبات.
يت الرد عل امهة خبعاب يف احلاالت التالية ( عدم اإلمكانية
لرتكيب الفيش – انقعاع الكهرراء من شــركة الكهرراء د يرفق
تقرير املهندس املختص.
جيب عدم ائــتخدام التوصــيالت ذات النوعية الرديئة من قبل
القعاع .
عدم ائــتخدام الغاليات الســخانات املايكر يف ذات األ محال
العالية داخل الغرف للسالمة العامة.
يت الرد عل امهة خبعاب يف احلاالت التالية ( األجهزة حتت
ضــ ماا امل قا ل – عدم إم كان ية تغيو البن ية التحت ية – ع ند
انق عاع ا ملاء من خارج شــعر ال عال باتد مرفق تقرير امله ندس
املختص.
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

إجراءات رفع اخلدمة مبعاملة :
اخلدمة

التكييف

الكهرراء

النجارة

السباكة

اإلجراءات املعلورة من املستفيدة

 .1رفع معاملة رعلب اخلدمة إىل نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق.
 .2إرفاق املعامالت النماذج السارقة املرتبعة رنفس اخلدمة لنفس الوحدة إا
جدت.
 .3متارعة العلب مع مسن لة الوحدة إىل حني تنفيذ العلب.

إجراءات اإلدارة العامة للمرافق

ائتالم املعاملة  ،الت كد من ائتيفاء كافة املرفقات
رفع معاملة إىل مدير اإلدارة العامة للمرافق لتنفيذ العلب.
رفع خعاب للجهة املستفيدة يف حال ت خر تنفيذ العلب.
متارعة الوحدة املخت ة للفريق الفين حت االنتهاء من تنفيذ العلب.

النماذج

.1
.2
.3
.4

طلب صيانة (  Maintenance Request Formد

املستندات

املعامالت السارقة لنفس العلب.

املالحظات

تكوا متارعة العلب عن طريق اهلاتف أ رفع خعارات إحلاقية.
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

منوذج خعاب طلب صيانة :

حفظها اهلل

ئعادة  /نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق شعر العالبات
السالم عليك رمحة اهلل رركاته ،،،
نفيد سعادتكم باحتياج ( إدارة  -كلية  -مركز  -عمادة ) ........................................................................ ................................................................ /
إىل تنفيذ اخلدمة التالية :
اخلدمة
جنارة

نوعها
 تغيري كواليني

 صيانة األبواب الرئيسية

الكهرابء

 تركيب أفياش جديدة

 مروحة شفط

سباكة

 معاجلة انتشار الروائح

 أغطية اخلزاانت

تكييف

 تركيب وحدة تكييف جديدة

 تعديل درجة الربودة بكامل املبىن

علماً بأن سبب االحتياج :

 أخرى
تقوية الكهرابء

 خفض اإلضاءة
 انسداد أانبيب الصرف الصحي

.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

وذلك وفقا للبياانت التالية :
املوقـ ـ ـ ــع :

........................................................................................................................................................................

رقم املبـ ـ ــىن :

........................................................................................................................................................................

رقم الغرفـة أو املعمل  /رقم
املصعد :

........................................................................................................................................................................

مالحظات:

...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

عليه نأمل من سعادتكم التكرم بتعميد من يلزم لتنفيذ اخلدمة املطلوبة بأسرع وقت ممكن.
مع افر التقدير االحرتام ،،،
رئيس امهة

االئ :
ب .............................................. ..................................................... ...... :
املن
التاريخ .................................................................................................. ...... :
التوقيع .............................................. .................................................... ...... :
............................................................................................... ......
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

ية :

شعبة األنظمة التخ

ال  :اخلدمات اليت حتتاج منوذجاً إلكرتونياً  ،وإجراءات الطلب :
أو ً
الوحدة

املهام

حدة امل اعد
-

مالحظات
ح فا ظ ًا عل الســال مة ال عا مة ال حيق ل كا فة ام هات
ائتخدام امل عد حلمل األعياا الثقيلة.

صيانة إصالح امل عد.
إعادة تشغيل الكهرراء.

حدة اهلاتف

 صيانة. إصالح. -متديد ئلك.

حدة جرس
اإلنذار

صيانة جرس اإلنذار.
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

إجراءات الطلب :
التكييف

اخلدمة

النجارة

الكهرراء

الدهاا

امل اعد

السباكة

لتعبئة منوذج طلب اخلدمة :
-1يت الدخول إىل موقع جامعة امللك عبدالعزيز ← إدارة امامعة ← كالة امامعة
طلب منوذج صيانة

للمشاريع ← اإلدارة العامة للمرافق ← تقدي رالغ الكرت ني ← إدخال الرق الوظيفي
الرق السري للمستفيدة ← تعبئة النموذج ← ارئال العلب← االحتفاظ ررق البالغ
للمتارعة
 -2االت ـــال عل الربنـامو املوحـد (50999د ← تعبئـة العلـب مع املوظف املختص ←
االحتفاظ ررق البالغ للمتارعة
 .1تعبئة منوذج طلب صيانة  ،الت كد من ائتكمال كافة البيانات.

اإلجراءات املعلورة من
املستفيدة

 .2إرئال النموذج إىل نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق إلكرت نياً.
 .3تسجيل رق طلب النموذج للمتارعة .
 .4تعبئة خانة تقيي اخلدمة إنهاء العلب رعد االنتهاء من إجناز ال يانة املعلورة.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

إجراءات اإلدارة العامة
للمرافق

النماذج
املستندات

طلب صيانة (  Maintenance Request Formد
ال يوجد


املالحظات

ائتالم نائبة مدير إدارة املرافق النموذج إرئاله إىل رئيسة شعبة ال يانة .
ائتالم رئيسة شعبة ال يانة النموذج  ،تدقيق البيانات الت كد من ائتيفائها.
إرئال النموذج إىل مسن لة الوحدة.
تسلي النموذج إىل الفريق الفين لتنفيذ العلب.
متارعة الفريق الفين إىل حني االنتهاء من العلب.
إغالق منوذج العلب رعد االنتهاء من تنفيذ اخلدمة.





الئتكمال ريانات طلب اخلدمـة الت كد من اختيار اخلدمـة املعلورة  ،حيث ال ميكن
تنفيذ أي خدمة ال تندرج ضمن صيــانة ( التكييف _ النجارة_ الدهاا_ الكهرراء_
السباكة_ امل اعدد.
تعيد اإلدارة العامة للمرافق منوذج طلب ال يانة للجهة املستفيدة يف حال عدم
ائتيفاء كافة البيانات الئتكماهلا.
يرفض منوذج طلب صيانة للخدمة اليت ال تندرج حتت اخت اص اإلدارة العامة للمرافق.
لتكرار االئتفادة من خدمات أخرى ،الرد من إنهاء العلب إلكرت نياً فور االنتهاء منه.
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

ثانياً  :اخلدمات اليت حتتاج رفع معاملة :
الوحدة

اخلدمة

مالحظات

حدة
امل اعد

 توفو حدات م اعد جديدة. -توفو قعع الغيار.

يت الرد عل امهة خبعاب يف احلاالت التالية ( عدم توفر ارتباط
مادي – عدم توفر القعع يف السوق احمللية – يف حال ئوء االئتخدام
من قبل امهة املستفيدة د مرفق تقرير املهندس املختص.


حدة
اهلاتف

حدة
جرس
اإلنذار

-

خعوط جديدة.

-

توفو أجهزة.

-

توفو خدمة ال فر.




 فـحـص مـهـاز جـرس اإلنـذار
لكامل املبن

يت توفو خدمة ال ــفر الداخلي أجهزة الدجي تال لوكيالت
الكليات ملديرات اإلدارات.
متـارعـة العلـب تكوا عن طريق اهلـاتف أ رفع خعـارـات
إحلاقية.
يت الرفع للج هة خب عاب يف ا حلاالت ال تال ية ( عدم احت ياج
الغرفة للخدمة ،أ عدم إمكانية تنفيذ اخلدمة مع ذكر السببد.

يت الرد عل امهة خبعاب لتوفو املفاتي

إجراءات رفع اخلدمة مبعاملة :
اخلدمة

اإلجراءات املعلورة من املستفيدة

إجراءات اإلدارة العامة للمرافق

النماذج

التكييف

الكهرراء

النجارة

امل اعد

السباكة

 .1رفع معاملة رعلب اخلدمة إىل نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق.
 .2إر فاق امل عامالت الن ماذج الســـار قة املرتب عة رنفس ا خلد مة لنفس
الوحدة إا جدت.
 .3متارعة العلب مع مسن لة الوحدة إىل حني تنفيذ العلب.
.1
.2
.3
.4

ائتالم املعاملة  ،الت كد من ائتيفاء كافة املرفقات
رفع معاملة إىل مدير اإلدارة العامة للمرافق لتنفيذ العلب.
رفع خعاب للجهة املستفيدة يف حال ت خر تنفيذ العلب.
متارعة الوحدة املخت ة للفريق الفين حت االنتهاء من تنفيذ العلب.

طلب صيانة (  Maintenance Request Formد

املستندات

املعامالت السارقة لنفس العلب.

املالحظات

تكوا متارعة العلب عن طريق اهلاتف أ رفع خعارات إحلاقية.
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

منوذج خعاب طلب صيانة:

حفظها اهلل

ئعادة  /نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق شعر العالبات
السالم عليك رمحة اهلل رركاته ،،،
نفيد سعادتكم باحتياج ( إدارة  -كلية  -مركز  -عمادة ) ........................................................................................................................................ /
إىل تنفيذ اخلدمة التالية :
اخلدمة
مصاعد

نوعها
 تركيب وحدة مصاعد جديدة

جرس

 تركيب وحدة جرس إنذار جديدة

اإلنذار

علماً بأن سبب االحتياج :

 قطع غيار

 توفري إضاءة
 تنظيف كواشف اإلنذار

.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

املوقـ ـ ـ ــع :

........................................................................................................................................................................

رقم املبـ ـ ــىن :

........................................................................................................................................................................

رقم الغرفـة أو املعمل  /رقم
املصعد :

........................................................................................................................................................................

وذلك وفقا للبياانت التالية :
مالحظات:

........................................................................................................................................................... ........................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

عليه نأمل من سعادتكم التكرم بتعميد من يلزم لتنفيذ اخلدمة املطلوبة بأسرع وقت ممكن.
مع خالص التقدير االحرتام ،،،
رئيس امهة

االئ :
ب .............................................. ..................................................... ...... :
املن
التاريخ .............................................. .................................................... ...... :
التوقيع .................................................................................................. ...... :
............................................................................................... ......
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

منوذج خعاب طلب خدمة اهلاتف :

حفظها اهلل

ئعادة  /نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق شعر العالبات
السالم عليك رمحة اهلل رركاته ،،
نفيد سعادتكم باحتياج ( إدارة  -كلية  -مركز -عمادة ) .............................................................. /

إىل تنفيذ اخلدمة التالية :
نوعها

اخلدمة
اهلاتف

 تركيب خط جديد

 توفري الصفر

 حتويل خط (عادي إىل دجيتل)

 حتويل خط (دجيتل إىل عادي)

 توفري أجهزة

علماً بأن سبب االحتياج :
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................ ................................................................................................................................................

وذلك وفقا للبياانت التالية :

يعبأ

املوقـ ـ ـ ــع :

.......................................................................................................................................................................

رقم املب ـ ـ ــىن :

.......................................................................................................................................................................

رقم الغرفـ ـ ــة :

.......................................................................................................................................................................

اسم املوظفة

....................................................................

مسمى الوظيفي

....................................................

الرقم الوظيفي

....................................................................

طبيعة العمل

....................................................

خدمة

أرقام التحويالت

....................................................................

عدد املوظفات داخل الغرفة

....................................................

اهلاتف

نقل اخلط من

....................................................................

إىل

....................................................

عند
طلب

عليه نأمل من سعادتكم التكرم بتعميد من يلزم لتنفيذ الطلب بأسرع وقت ممكن .
مع خالص التقدير االحرتام ،،،
رئيس امهة

االئ :
ب .............................................. ..................................................... ...... :
املن
التاريخ .................................................................................................. ...... :
التوقيع .............................................. .................................................... ...... :
.....................................................................................................
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

شعبة اخلدمات :

ال  :اخلدمات اليت حتتاج منوذج ًا إلكرتونياً وإجراءات الطلب :
أو ً
الوحدة

حدة النظافة

املهام

-

نظافة عامة.
تلميع أرضيات.
تشميع أرضيات.
تلميع زجاج.
غسيل موكيت.

-

قص تشذيب.
رش مبيد حشري للزرع.
إزالة احلشائش النباتات الضارة.
توفو مراكن .
زراعه مواقع.
زراعه أحواض.
رش مبيد للمباني .
ضع م ائد.

-

نقل األعياا .
إعادة ترتيب توزيع األعياا داخل
شعر العالبات خارجها.

الرجيع  :إعادة األعياا إىل م درها
ذلك لعدم حاجة امهة املستفيدة

هلا .
اإلتالف :هو إتالف األعياا الورقية

رعد االنتهاء من االئتفادة منها.

-

حدة الزراعة
الرش

حدة النقل
الرجيع
اإلتالف

مالحظات

-

-





حدة احلركة

توفو ئيارات نقل للمنسورات






ئيارات امولف
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يوجد فرتات للنقل هي (نقل الفرتة ال باحية ،
نقل رعد الد ام الرمسي  ،نقل خارج الد ام
الرمسيد.
يتضمن النقل للفرتة ال باحية نقل األعياا
اخلفيفة فقط.
يتضمن النقل للفرتة املسائية نقل األعياا الثقيلة
فقط.
اإلدارة العامة للمرافق غو مسن لة عن فقداا أي
ممتلكات داخل املكاا املراد خدمته.
توفو املواصالت مميع منسورات امامعة .
ال يت توفو املواصالت للزيارات اخلاصة ئكن
أعضاء هيئة التدريس.
إرئال العلب روقت كاف اليقل عن ثالثة أيام
ليتسن لإلدارة العامة للمرافق إكمال الالزم ،إال يف
احلاالت العارئة .
عند طلب توفو مواصالت يت مراعاة أ قات
ال الة .
رفع التقارير الشهرية عن اداء ئيارات امولف
رناء عل التوصية السارعة املتخذة يف املسة
الثانية للجنة شعر العالبات االئتشارية للعام
امامعي عن طريق النماذج املعتمدة
ارئال معاملة صيانة ئيارات امولف رامامعة
رنموذج اصالح السيارات املرفق.

الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

إجراءات الطلب :
النظافة

اخلدمة

النقل الرجيع

احلركة

الزراعة الرش

لتعبئة منوذج طلب خدمة يت الدخول إىل موقع جامعة امللك عبدالعزيز ← إدارة امامعة
طلب منوذج صيانة

← كالة امامعة للمشاريع ← اإلدارة العامة للمرافق ← تقدي رالغ إلكرت ني ← إدخال
الرق الوظيفي كلمة املر ر ← منوذج طلب خدمة .
 .1تعبئة منوذج طلب صيانة  ،الت كد من ائتكمال كافة البيانات.
 .2إرئال النموذج مع حتديد قت الزيارة إرفاق ال ور إا جد .
 .3تسجيل رق طلب النموذج للمتارعة .

اإلجراءات املعلورة من
املستفيدة

 .4تقيي اخلدمة رعد اإلنتهاء من تنفيذها .
 .1ائتالم رئيسة شعبة اخلدمات للنموذج  ،تدقيق البيانات الت كد من ائتيفائها.
 .2إرئال النموذج إىل مسن لة الوحدة.

إجراءات اإلدارة العامة
للمرافق

 .3تسلي النموذج إىل الفريق الفين لتنفيذ العلب.
 .4متارعة الفريق امليداني إىل حني االنتهاء من العلب.
 .5إغالق منوذج العلب رعد االنتهاء من تنفيذ اخلدمة.

النماذج
املستندات

طلب خدمة ( Request Form Transportationد
صور


الئتكمال ريانات طلب اخلدمـة الت كد من اختيار اخلدمـة املعلورة  ،حيث ال ميكن
تنفيذ أي خدمة ال تندرج ضمن خدمة ( النظافة – احلركة – النقل الرجيع – الزراعة

املالحظات

الرش د .


تعيد اإلدارة العامة للمرافق منوذج طلب اخلدمة للجهة املستفيدة  ،يف حال عدم ائتيفاء
كافة البيانات الئتكماهلا.



يرفض منوذج طلب خدمة للخدمة اليت ال تندرج حتت اخت اص اإلدارة العامة للمرافق.
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

ثانياً  :اخلدمات اليت حتتاج رفع معاملة وإجراءات الطلب :
الوحدة

حدة الزراعة
الرش

حدة النقل
الرجيع اإلتالف

حدة احلركة

اخلدمة
-

توفو مراكن زرع.

-

تعبئة مراكن .

-

رش مبيدات (دخانيد.

-

رجيع أعياا .

-

إتالف أعياا .

توفو ئيارات نقل
للمنسورات

مالحظات



يت توفو مراكن الزرع للوكيالت مديرات اإلدارات
إرئال املعاملة روقت كافِ ليتسن لإلدارة العامة للمرافق إكمال
الالزم.
تت عملية الرش الدخاني خارج أ قات الد ام الرمسي.
يت تنفيذ اخلدمة حسب األ لوية .



ال يت نقل أي رجيع غو مذكور راملستند أ خيص إدارة املعامل
املختربات .
عند االئتفسار يتض ئو املعاملة إلكرت نياً.
ال يت نقل أي اتالف غو مذكور راحملضر املرفق .



ال يت توفو املواصالت للزيارات اخلاصة ئكن أعضاء هيئة
التدريس.
إرئال املعاملة روقت كاف ليتسن لإلدارة العامة للمرافق إكمال
الالزم ،إال يف احلاالت العارئة .
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

إجراءات الطلب :
الخدمة
اإلجراءات املعلورة من
املستفيدة

إجراءات اإلدارة العامة
للمرافق
النماذج

النظافة

الحركة

النقل والرجيع

الزراعة والرش

 .1رفع معاملة رعلب اخلدمة إىل نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق.
 .2إرفاق املعامالت النماذج السارقة املرتبعة رنفس اخلدمة لنفس الوحدة إا جدت.
 .3متارعة العلب مع مسن لة الوحدة إىل حني تنفيذ العلب.
.1
.2
.3
.4
.5

ائتالم املعاملة  ،الت كد من ائتيفاء كافة املرفقات.
رفع معاملة إىل مدير اإلدارة العامة للمرافق لتنفيذ العلب.
إرئال خعاب إىل مسن لة الوحدة املخت ة.
رفع خعاب للجهة املستفيدة يف حال ت خر تنفيذ العلب.
متارعة الوحدة املخت ة للفريق امليداني حت االنتهاء من تنفيذ العلب.

طلب خدمة ( Request Form Transportationد

املستندات

املعامالت السارقة لنفس العلب.

املالحظات

متارعة العلب تكوا عن طريق اهلاتف أ رفع خعارات إحلاقية.
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

منوذج خعاب طلب خدمة :

حفظها اهلل

ئعادة  /نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق شعر العالبات
السالم عليك رمحة اهلل رركاته ،،
نفيد سعادتكم باحتياج ( إدارة  -كلية  -مركز -عمادة )................................................................................................................. ......... /
إىل تنفيذ اخلدمة التالية :
اخلدمة
زراعة
احلركة
الرش

نوعها
 توفري مراكن

 نبااتت زينة للزايرات والفعاليات واألنشطة

 توفري شتالت

 تعبئة مراكن
 صيانة شاملة للسيارة (قولف -عادي)

 توفري مراايت

 توفري شاحن

 إصالح الكفرات

 توفري بطارايت للسيارة

 تعبئة السيارة ابلوقود

 رش

 مكافحة قوارض

علماً بأن سبب االحتياج :
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

وذلك وفقاً للبيانات التالية :
املوقـ ـ ـ ــع :

....................................................................................................................................................................

..........................................................

رقم الغرفة

....................................................

رقم اللوحة

..........................................................

لون السيارة

....................................................

موقع تواجد

....................................................................................................................................................................

رقم املب ـ ـ ــىن :
يعبأ عند طلب
خدمة احلركة

السيارة

....................................................................................................................................................................

عليه نأمل من سعادتكم التكرم بتعميد من يلزم لتنفيذ الطلب بأسرع وقت ممكن.

مع افر التقدير االحرتام ،،،
رئيس امهة

االئ :
ب .............................................. ........................................................... :
املن
التاريخ .............................................. .................................................... ...... :
التوقيع .................................................................................................. ...... :
............................................................................................... ......
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق
منوذج ائتعارة ئيارة القولف رشعر العالبات

االسم

اجلهة

رقم السيارة
املستعارة

التاريخ

مدة

االستعارة
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توقيع االستالم

توقيع تسليم املفتاح
بعد العودة

مالحظات على السيارة

الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

نموذج اصالح سيارة قولف

رقم النقطة ....................................... :
رقم السيارة

موقع تواجد
السيارة

اتريخ التسليم

اسم الجهة......................................... :
اتريخ االستالم
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وقت خروج السيارة
للصيانة

سبب العطل

الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

منوذج حمضر اإلتالف :

( حمضر اإلتالف د
حفظها اهلل

ئعادة  /نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق شعر العالبات
السالم عليك رمحة اهلل رركاته ،،،
نفيد سعادتكم باحتياج ( إدارة  -كلية  -مركز -عمادة ) ...................................................... /
إىل تنفيذ خدمة إتالف ،وذلك وفقاً للبيانات التالية :
املوق ـ ـع :

............................................................................................................................................... ................................

رقم املبىن

................................................................................................................................................................................

ورقم الغرفة :
عدد ملفات

..................................................................................................................................................................................

عدد أوراق

..................................................................................................................................................................................

املعامالت:

االمتحاانت :

علما أبن أعضاء اللجنة :
 -1االسم.................................................... :

التوقيع........................................... :

 -2االسم.................................................... :

التوقيع........................................... :

 -3االسم.................................................... :

التوقيع............................................:

عليه نأمل من سعادتكم التكرم بتعميد من يلزم لتنفيذ اخلدمة املطلوبة بأسرع وقت ممكن.
مع افر التقدير االحرتام ،،،

رئيس امهة

االئ :
ب .............................................. ..................................................... ...... :
املن
التاريخ .............................................. .......................................................... :
التوقيع .............................................. .................................................... ...... :
.....................................................................................................
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

شعبة اموالت امليدانية :
اخلدمة

اموالت امليدانية

تعريف اخلدمة

هي جوالت ميدانية إ شرافية لتد ين مالحظات اخلدمات ال يانة مبا خيص اإلدارة العامة
للمرافق .
.1

إجراءات اإلدارة العامة
للمرافق

.2
.3
.4
.5
.6
.7

األجراء املعلوب من امهة
املستفيدة
النماذج

توجه املوظفة املســن لة عن امولة يف اإلدارة العامة للمرافق إىل املواقع احملددة هلا
يومياً .
ع مل جو لة م يدان ية دا خل خارج امل باني تد ين املالح ظات ا خلاصـــة را خلد مات
ال يانة أثناء امولة.
يت التبليغ فوراً عند جود أي طارئ مت مالحظته أثناء امولة .
مقارلة املســن لة يف امهة املســتفيدة ملناقشــة املالحظات اخلاصــة رامولة حما لة
حلها ئريعاً إا أمكن رالتنسيق مع شعبيت ال يانة اخلدمات .
كتارة تقرير مف ل رامولة ،تسلي املالحظات لشعبيت اخلدمات ال يانة.
املتارعة داخلياً مع املوظفات املسن الت داخل اإلدارة العامة للمرافق ،إىل أا يت التنفيذ.
رفع معاملة ركافة املرفقات للجهة املخت ة إلكمال عمل الالزم.

الرد عل ائتفسارات اموالت امليدانية فيما خيص مالحظات ال يانة اخلدمات العوارئ.
تقارير يومية ( صيانة  ،خدمات  ،طوارئ إا جدد .

املستندات

ال يوجد.

املالحظات

تقوم املوظفة املســن لة رعمل جولة ميدانية يومياً تبدأ الســاعة التائــعة ،تشــمل مجيع
املرافق ،الساحات اخلارجية ،تد ا املالحظات اخلاصة رال يانة اخلدمات .
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الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة
للمرافق

قائمة ر مساء معدي الدليل
اإلشراف العام :
ئعادة كيلة شعر الط البات  :أ.د هناء رنت حممد مججوم

فريق عمل الدليل :
األئتاذة  /اموهرة رنت حسن القحعاني

قائد الفريق حماضر ركلية االقت اد اإلدارة .

األئتاذة  /مارية رنت حممد ال يين

نائبة مدير اإلدارة العامة للمرافق .

األئتاذة  /أموة رنت حسني العامودي

منسقة الدليل راإلدارة العامة للمرافق .

األئتاذة  /ارتسام رنت ئعيد الغامدي

اإلدارة العامة للمرافق .

األئتاذة  /فريدة رنت عوض السلمي

اإلدارة العامة للمرافق .

األئتاذة  /إمياا رنت مجعاا الزهراني

اإلدارة العامة للمرافق .

األئتاذة  /من رنت حسن األخرش

اإلدارة العامة للمرافق .

األئتاذة  /مسوة رنت عتيق امهين

اإلدارة العامة للمرافق .

شكر تقدير
التنسيق الفين
حدة الدع التقين روكالة شعر العالبات

لألئتاذة  /مر ة رنت صاحل ئنبل
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